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M

ilé Hodslavjanky, milí Hodslavjané,
na prahu roku 2012 bychom Vás rádi pozdravili
a všem popřáli především pevné zdraví a spokojenost
v rodinném kruhu i v obci. Skončil nám rok, kdy jsme
k výročí 600 let od první písemné zmínky o naší obci
uspořádali ve spolupráci s komisemi a hodslavskými
spolky řadu kulturních a společenských akcí, jejichž vrcholem byl vydařený Den obce. Mimo další kulturní akce
se v obci událo mnoho dalších změn, proběhl převod
společenského domu Charity na obec, stali jsme se členy
Svazku Cyklostezka a již podepsali smlouvu o nájmu
trati k výstavbě cyklostezky, na jaře byl opraven chodník
na Kút a nad ním vysazeno stromořadí a keře, společně
jsme vysadili obecní sad starých odrůd pod Větřákem a
stromořadí k Hostašovicím.
Na základní škole byla vybudována počítačová síť a upravena bývalá učebna HV a kreslení na mediatéku, byla
dovybavena MŠ pro otevření 3. oddělení a od srpna má
škola novou ředitelku. Na obci jsme zútulnili obřadní síň
a zkulturnili okolí radnice, podali jsme žádosti o dotace

na zateplení školy, na řešení bioodpadů a kompostárny,
na dětské hřiště, na rekonstrukci placu a doufáme, že
alespoň částečně uspějeme.
V letošním roce nás čekají další práce související s chodem obce – převzali jsme do správy vodovod, chceme
modernizovat sociálky na ZŠ. Realizovat se bude projekt
Protipovodňová opatření obcí Novojičínska (instalace
nového bezdrátového rozhlasu), na něž byla schválena
dotace MŽP ČR. Podařilo se nám snížit provozní výdaje
obce a získat dotace na krajinotvornou studii, která bude
jedním z podkladů nového územního plánu obce, který
se letos začne tvořit. Dalším podkladem k rozvoji obce
budou výsledky dotazníkového šetření, které nyní zpracováváme. Společně se určitě zase pobavíme na Dni
obce, letos ve sportovním duchu a také nás čeká další
významné výročí a to oslavy 80 let existence Pamětní
školy Františka Palackého, které proběhnou v červnu.
Doufáme, že se nám naše plány podaří v co největší
míře realizovat, věříme, že nám s nimi také pomůžete, a
přejeme i Vám všem plodný a úspěšný rok 2012.

výsadba obecního sadu starých odrůd pod Větřákem

oslava Dne matek ve Společenském domě

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 14.12.2011

USNESENÍ
z 22. zasedání rady obce konaného
dne 1.12.2011 na OÚ Hodslavice

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
I. S c h v a l u j e
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Kulíšková - předsedkyně, členové Mgr. Martina Holubová, Miroslav Frýdl,
b) zapisovatele zápisu Elišku Janskou a ověřovatele zápisu:
Roman Kolařík, Zdenek Plešek,
c) rozpočtovou změnu č. 5: příjmy navýšení o 159 000 Kč,
výdaje snížení o 1 771 000 Kč, financování navýšení o
1 930 000 Kč,
d) rozpočtové provizorium na rok 2012: čerpání 1/12 měsíčně rozpočtu 2011 a v lednu 2012 úhrada druhé splátky ve výši
1 500 000 Kč úvěru za Společenský dům,
e) plán financování obnovy Skupinového vodovodu Hodslavice – Straník dle přílohy,
f ) vodné od 1.1.2012 pro Skupinový vodovod Hodslavice –
Straník ve výši 22,80 Kč včetně DPH za 1 m3,
g) výkup nemovitostí v rozsahu dle předloženého návrhu
za kupní cenu Kč 1.313.980,00 předmět prodeje z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železniční
a dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Praha – Nové Město,
Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, do majetku Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, který byl za účelem výstavby cyklostezky založen a bere na vědomí průběžnou informaci
ve věci nabytí nemovitostí pro výstavbu cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice,
h) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místních poplatcích,
i) dodavatele služeb pro sběr, svoz a odstraňování odpadu od
1.4.2012 firmu Sita CZ a.s. Valašské Meziříčí,
j) zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Františka
Palackého Hodslavice, příspěvková organizace platnou od
1.1.2012,
k) záměr odprodeje části pozemku parc.čís. 814/3, ostatní
plocha, jiná plocha (nová část označena parc.čís. 814/5 o výměře 78 m2) v k.ú. Hodslavice.
II. P o v ě ř u j e
a) radu obce schválením rozpočtového opatření č. 6 v neomezeném rozsahu,
b) starostku obce vypovězením Obstaravatelské smlouvy
č.4/2011 ze dne 17.12.2010 s Technickými službami Nový Jičín
o zajišťování svozu a likvidace komunálních odpadů.
III. B e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce,
b) usnesení rady obce č. 19-22,
c) zprávu o žádosti firmy FITCRAFT s.r.o.,
d) plnění rozpočtu za období leden až listopad 2011,
e) vyhodnocení nabídek na výměnu oken v budově ZŠ,
f ) další termíny konání zasedání zastupitelstva obce pro
rok 2012.

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) úhradu podílu Obce Hodslavice na provozních výdajích
Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve výši
7000 Kč,
b) výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovení digitálních
povodňových plánů obcí v rámci projektu „Protipovodňová
opatření obcí Novojičínska“ od firmy ENVIPARTNER, s.r.o. Brno,
v ceně 190 tis.Kč bez DPH a pověřuje starostku obce Mgr. Pavlu
Adamcovou podpisem smlouvy s touto firmou,
c) vyhlášení záměru pronajmout nebytové prostory – dvě
kanceláře s celkovou výměrou 24 m2 ve Společenském domě
čp. 4 pro účely poskytování sociálních služeb nebo činností a
aktivit pro děti a mládež,
d) žádost firmy WiFi-Net, Nový Jičín o umístění telekomunikačního příhradového stožáru pro bezdrátovou technologii
internetu na budově vodárny v obci Hodslavice a pověřuje
starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou podpisem smlouvy o
umístění zařízení,
e) finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč Klubu českých turistů
oblast Moravskoslezská, Ostrava, na stavbu Bezručovy chaty
na Lysé hoře a bezplatné zveřejnění informace o veřejné sbírce ve zpravodaji a na webu obce.
II. Rada obce s o u h l a s í
a) s uzavřením nájemní smlouvy č. 9/11 VS 8011000911 mezi
Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
III. Rada obce p o v ě ř u j e
a) starostku obce Mgr. Pavlu Adamcovou jako zástupce Obce
Hodslavice v radě Svazku hlasovat pro uzavření výše uvedené
nájemní smlouvy č. 9/11 VS 8011000911.
IV. Rada obce b e r e n a v ě d o m í
a) kontrolu plnění usnesení rady č. 21 – úkoly splněny, bod
III g) v plnění,
b) došlé nabídky firem na veřejnou zakázku „výměna oken
v ZŠ Fr. Palackého Hodslavice“ - zhodnotila splnění podmínek
výzvy a stanovila pořadí nabídek, výsledné hodnocení bude
předloženo zastupitelům obce na 8. zasedání zastupitelstva
obce,
c) program 8. zasedání zastupitelstva obce,
d) žádost firmy FITCRAFT s.r.o., Starý Jičín, o stanovisko
k územnímu řízení, stavebnímu řízení a souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, žádost o souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby „Provozní hala firmy FITCRAFT s.r.o., Hodslavice, Novostavba provozní haly – Hodslavice“ a pověřuje stavebního technika Josefa Kudělku vypracováním odpovědi žadateli,
e) řešení žádosti Evžena Horáka, Hodslavice čp. 319, ořezem
stínící vegetace a považuje je v případě opakovaného ořezu za
dostatečné, rada obce pověřuje místostarostu Martina Reptu
zabezpečením provedení opakovaného ořezu stínící vegetace,
f ) žádost manželů Ing. Ivo a Pavlíny Turkových, Hodslavice čp.
334 o koupi části pozemku v majetku obce a doplnění žádosti
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o zájem dlouhodobého pronájmu části pozemku a předkládá
zastupitelstvu obce k projednání.

USNESENÍ
z 23. zasedání rady obce konaného
dne 14.12.2011 na OÚ Hodslavice
Mgr. Pavla Adamcová, starostka • Martin Repta, místostarosta

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění:
I. Rada obce s c h v a l u j e
a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zadávacího řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“ ze dne 12.12.2011 v plném znění viz příloha č.1 usnesení,
b) výběr nejvýhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné
zakázky „Protipovodňová opatření obcí Novojičínska“ – firmy
JD ROZHLASY s. r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 500
a současně vyloučení z další účasti v zadávacím řízení firem
EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, KonekTel, a.s., Pražská 152, 530 06 Pardubice a Mopos
Comunications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice dle
hodnotící komisí předložené Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek.

Co se dělo v obci
Mgr. Pavla Adamcová, starostka

1.12. Rada obce po 22. zasedla ke svému jednání, usnesení
výše ve zpravodaji
2. 12. Ve škole proběhl za veliké účasti návštěvníků Mikulášský jarmark
12.12. Na obci proběhlo 2. kolo hodnocení nabídek na VZ
Protipovodňová opatření obcí Novojičínska za účasti zástupců obcí Veřovic, Životic u NJ a Šenova u NJ. Ve společenském
domě se členové klubu důchodců sešli k výroční schůzi (viz
článek dále).
13.12. V MŠ proběhla ukázková hodina výuky angličtiny pro
nejmenší, aktuálně v duchu Vánoc.
14.12. V hasičské zbrojnici po 8. zasedlo zastupitelstvo obce,
viz usnesení výše.
15.12. Starostka se zúčastnila výroční schůze Spolku pro obnovu venkova ve Skotnici.
16.12. Na MěÚ Nový Jičín proběhlo jednání Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za účasti starostky - byla odsouhlasena nájemní smlouva se SDŽC a podepsána předsedou
Svazku…. Ing. Přemyslem Kramolišem.
22.12. Na MěÚ Nový Jičín proběhlo další jednání Svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za účasti starostky – odsouhlasení rozpočtu Svazku... na rok 2012.
26.12. Obnovena tradice štěpánských zábav, viz článek dále.
27.12. Vánoční koncert ve společenském domě – nádhernou
vánoční atmosféru vykouzlila cimbálovka Pramínky a pěvecký
sbor Ondráš, viz článek dále.
31.12. …samozřejmě tradiční silvestrovský běh a rozloučení
na „Place“ ukončily rok 2011.
1.1.2012 Nové minuty roku 2012 jsme přivítali „kelímkem“
šampaňského na našem náměstíčku a popřáli jsme si navzájem lásku, pohodu, zdraví a také osobní i pracovní úspěchy.
Také Vám všem, kteří jste na „Plac“ nepřišli, přejeme, aby
se Vám vše špatné v novém roce vyhýbalo.
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Technická správa hlásí
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás na stránkách zpravodaje, v této nové rubrice
pravidelně informoval o činnosti technické správy obce, která
má za úkol zajišťovat práce související s chodem obce. V současné době je u technické správy obce zaměstnáno 5 pracovníků ve stálém pracovním poměru a 1 pracovník na VPP.
V měsíci prosinci byly dokončeny práce na úpravě dvora u
OÚ - přestěhování stavebního materiálu a kontejnerů a návoz
kameniva. Byla provedena instalace nového odpadkového
koše u zdravotního střediska a bylo pokračováno v rozšíření
parkoviště pro os. automobily u ZŠ návozem recyklátu. Na
oplocení MŠ byla provedena oprava a výměna poškozených
plotovek a bylo provedeno shrabání a odvoz listí ze zahrady
u ZŠ a z areálu hasičské zbrojnice. V prostoru bývalé skládky
ve Skále byl proveden kompletní výřez oplocení pro jeho následnou údržbu a taktéž byla vyřezána a vyklizena od větví a
listí přístupová komunikace ke Skále. V suterénních prostorách
nové přístavby ZŠ byla vymalována chodba a natřeny zárubně
dveří. Ve sklepních prostorách obecního domu bylo provedeno kompletní odstranění starých omítek z důvodů omezení
vzniku vlhkosti a následně byla provedena izolace rozvodů
vody. Ořezové práce byly provedeny na vzrostlých břízách
v prostoru rozcestí na Mořkov a pod dráty el. vedení na fotbalovém hřišti. V prostoru katolického hřbitova byly odfrézovány
pařezy po v minulosti odtěžených stromech a proveden úklid
štěpky. Byl proveden sběr odpadků podél chodníků a několikráte v okolí sběrných nádob na stanovištích v obci a díky
nízkému stavu vody bylo částečně vyčištěno koryto vodoteče
Zrzávka. Před vánočními svátky byla nainstalována světelná
výzdoba obce. Mezi Vánocemi a Novým rokem čerpali pracovníci TS dovolenou.

Nové sazby místních poplatků
OÚ Hodslavice

Od 1.1.2012 je v platnosti obecně závazná vyhláška č.3/2011 o
místních poplatcích, která byla připravena finančním výborem
a schválena na 8. zasedání zastupitelstva obce 14.12.2011.
Jde o poplatky : ze psů, za využívání veřejných prostranství
(všechny komunikace a přilehlá prostranství, mosty, veřejné
budovy), ze vstupného. Žádáme všechny poplatníky, aby
v případě, že zatím uvedené poplatky neplatí, dodrželi
ohlašovací povinnost. (Týká se to především občanů trvale
parkujících na místních komunikacích a přilehlých parcelách,
těch, co tato místa využívají ke skládkování, majitelů reklamních tabulí nad 1m2, majitelů psů,…).
Celá vyhláška je na úřední desce OÚ, na webu i ve skřínce na
Dolním konci, případně je možno se s ní seznámit na OÚ. Níže
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jsou uvedeny části vyhlášky se stanovením výše jednotĺivých
poplatků.
Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa................................................................................. 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.............. 250,- Kč.
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
1. činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb...............................................................................................10,- Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje......................................................................................................................10,- Kč,
c) zařízení sloužících pro poskytování prodeje............................30,- Kč,
d) za provádění výkopových prací..................................................... 5,- Kč,
e) za umístění stavebního zařízení...................................................10,- Kč,
f ) za umístění zařízení lunaparků a obdobných atrakcí ..........10,- Kč,
g) za umístění zařízení cirkusů...........................................................10,- Kč,
h) za umístění skládek..........................................................................10,- Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce..............10,- Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce..........10,- Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce...........10,- Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl............................................................................................10,- Kč.
2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla do 3,5t.........
..............................................................................................................50,- Kč/měs.,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla nad 3,5t......
.......................................................................................................... 100,- Kč/ měs.,
c) za umístění reklamního zařízení nad 1m2. ....................50,- Kč/ měs.
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně
postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Od poplatku se dále
osvobozují: příspěvkové organizace zřízené obcí, spolky působící v
obci.
Sazba poplatku ze vstupného činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci.................................................................10 %,
b) sportovní akci.............................................................10 %,
c) prodejní akci................................................................10 %,
d) reklamní akci...............................................................20 %.
Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen
na charitativní a veřejné prospěšné účely. Od poplatku se dále osvobozují obec a místní organizace se sídlem v obci.

Usnadněte si platby poplatků…
M a r i e Pa v l á tová

Vaše platby přímo na účet Obce Hodslavice jsou
administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na
pokladnu obce. Pokud máte možnost zaplatit ze svého účtu,
upřednostněte tuto platbu. Nemusíte osobně chodit, čekat ve
frontě a lístky na popelnice vám doručíme osobně.
Splatnost poplatku za vývoz odpadu je do 31.3.2012.
V měsíci lednu se nebudou poplatky v hotovosti vybírat
z důvodu zpracování ročních uzávěrkových prací.
Poplatky se budou vybírat v úřední dny od února 2012.
Provoz pokladny (dodržujte pokladní hodiny !!!) :
pondělí
8:00-11:00 13:00-17:00
středa		
8:00-11:00 13:00-17:00
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Platba poplatku za odpad ve výši 450,- Kč za osobu
na účet obce
konst.symbol variabilní symbol
1765703319/0800 558
1337000xxx
(za xxx doplníte své číslo popisné)
Platbu poplatku můžete rozdělit - do 31. 3.2012 můžete poslat polovinu poplatku tj. 225,-Kč/os. a do 30. 9. 2012 druhou
polovinu. Samozřejmě můžete posílat za více osob najednou.
Např. čtyřčlenná rodina pošle 1800 Kč (nebo 900 Kč do 31 .3. a
900 Kč do 30.9.).
Platba poplatku ze psů ve výši 200 Kč za psa (250,-Kč za
každého dalšího)
na účet obce
konst.symbol variabilní symbol
1765703319/0800 558
1341000xxx
(za xxx doplníte své číslo popisné)
Pokud se potřebuje zeptat nebo upřesnit platbu, zavolejte
556 750 237, nebo pište na mail ekonom@hodslavice.cz.

Skupinový vodovod Hodslavice – Straník
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Obec Hodslavice je spolu s městem Nový Jičín vlastníkem
skupinového vodovodu Hodslavice - Straník. Tento byl budován postupně dle tehdejších možností obce formou akce
,,Z“ v rozpětí let 1978 - 1988, první etapa byla uvedena do provozu 1.12.1980, druhá etapa pak 1.1.1982. Vodojem na Bařince má objem 250m3, přivaděč z úpravny vody ve Straníku je
dlouhý 2 540 m, rozvodný řád po obci dosahuje délky 14 km.
Účetní hodnota všech součástí vodovodu ve vlastnictví obce
je 14 087 651,- Kč.
Po vybudování vodovodu byl tento předán do provozování SmVak, regionální správě Nový Jičín. V roce 1993 dochází
k předávce majetku do vlastnictví obce Hodslavice a města
Nový Jičín. Obci Hodslavice je převeden tento majetek: jímací
zářezy ve Straníku, areál úpravny vody ve Straníku včetně budovy a technologického zařízení, 50 % vrtu č 2, výtlačný řád
Straník-Hodslavice, vodojem v Hodslavicích a rozvodný řád na
katastru Hodslavic. Vodovod začíná provozovat obec ve vlastní režii až do roku 1997, kdy od 1.7.1997 je uzavřena Smlouva
o provozování a správě veřejného vodovodu na dobu 10 let s
provozovatelem vodovodu p. Jindrou Kudělkou, Hodslavice
čp. 101 . Dle dodatku č.1 ke smlouvě o provozování a správě
veřejného vodovodu, byla platnost smlouvy prodloužena od
1.7.2007 na dobu 5 let tj. do 30.6.2012. Dne 18.4.2011 doručil
p. Kudělka na OÚ výpověď smlouvy ke dni 31.12.2011.
Obec proto musela řešit, jak vodovod dále provozovat, a jednou z možných variant byl návrat k formě provozování vodovodu obcí ve vlastní režii. Pro obec to přinese administrativní
zatížení spojené s vedením zákonné agendy, vyúčtováním
vodného apod. Na druhou stranu by provozování ve vlastní
režii mělo přinést vetší finanční zisk pro předpokládané investice, které bude nutno v brzké době na vodovodu provést.
Smlouva s provozovatelem nepřinášela obci žádný finanční
zisk a nebyl vytvářen žádný fond oprav, kde by byly shromážděny finance na rozvoj, popřípadě na řešení větších havárií na
vodovodním řádu. Přitom zákon ukládá povinnost vlastníku
vodovodu a kanalizace hospodařit dle plánu financování a obnovy vodovodu nebo kanalizace, který byl zpracován v roce
2008 na období 10 let na kanalizaci a dle něj by obec měla
vytvářet každoroční rezervu ve výši 1,37 mil. Kč na obnovu
kanalizace (což by znamenalo jen v případě stočného vybírat
částku cca 16,30 Kč/m3 ) a na vodovod nebyl tento plán obcí
zpracován. V případě provozování ve vlastní režii je potřeba,
aby obec měla oprávněnou osobu pro provozování vodovodu. Oprávnění vydává vodoprávní úřad Krajského úřadu v Osstrana 4

travě a podmínky pro udělení oprávnění dle zákona splňuje
stavební technik p. Josef Kudělka.
Usnesením 5. zastupitelstva obce ze dne 16.6.2011 byla
schválena změna provozovatele obecního vodovodu od
1.1.2012, a to na obec Hodslavice. V této souvislosti byla učiněna celá řada kroků ke zvládnutí tohoto úkolu. Předně byl
zpracován Plán financování rozvoje vodovodu, jehož pořízení
ukládá vlastníku vodovodu zákon a jeho prováděcí vyhlášky,
který obec zpracován neměla. O jeho vytvoření jsme požádali
ing. Mikošku, jednatele firmy Laboratoř Morava, která provádí pro provozovatele vodovodu povinné rozbory vody a pro
obec zajišťuje pravidelné odběry a rozbory odpadních vod
vypouštěných z obecní kanalizace do povrchových vod. (Pan
Mikoška taktéž v minulosti zpracovával plán financování a rozvoje pro kanalizaci ve vlastnictví obce). Dle tohoto plánu by
obec měla z poplatků za vodné ročně investovat do obnovy
vodovodu nebo vytvářet rezervní fond ve výši 2,23 mil. Kč a
ze stočného na kanalizaci odložit 1,17 mil. Kč. (Vodné a stočné by pak mělo být až ve výši 42,80 Kč, při vykazovaném odběru 84 000 m3, aby zisk z nich splnil tyto podmínky a pokryl
i náklady na provoz). Tento cenový skok by však pro občany
byl těžko uchopitelný. Proto byl na společné schůzce členů finanční komise a zastupitelů dne 4.11.2011 projednán návrh
ceny vodného, který počítá s tvorbou ,,rezervního“ fondu ve
výši cca 0,5 mil. Kč/ rok. Při výpočtu ceny vodného v kalkulačním vzorci, který je možno stáhnout na stránkách MZE ČR byla
použita výše nákladů předložená provozovatelem vodovodu
panem Jindrou Kudělkou za rok 2010, mzdové náklady byly
poníženy o 100 000,-Kč a výše rezervního fondu byla stanovena na 570 000,-Kč. Při dosazení těchto údajů činí kalkulovaná
cena 20,- Kč/ m3. Tato cena + DPH 14% = 22,80 Kč/ m3 byla
usnesením 8. zastupitelstva obce ze dne 14.12.2011 stanovena
jako výše vodného pro skupinový vodovod Hodslavice-Straník s platností od 1.1.2012. S městem Nový Jičín byla uzavřena
smlouva o provozování jejich části vodovodu obcí Hodslavice.
Dne 11.10.2011 proběhla na OU schůzka z panem Jindrou
Kudělkou k dohodě o dalších krocích při přechodu provozování vodovodu na obec:
- předání podkladů pro podání hlášení o odběru vody na rok
2012 obcí do 15.10.2011,
- předání agendy poplatníků, evidence vodoměrů (říjen,
elektronicky),
- příprava předávacích protokolů (listopad-prosinec),
- obhlídka zařízení a vodovodního řadu s podáním informací
stavebnímu technikovi obce (listopad),
- přepis odběrných míst el. energie na Obec Hodslavice (leden), odečet stavů (k 31.12.2011).
Pro informaci uvádíme investice do vodovodu z obecního
rozpočtu za poslední roky (vyjma rok 2009, kde byly náklady
hrazeny z povodňových škod).
Rok 2010 161 000,-Kč
2008
28 000,-Kč
2007 1 499 000,-Kč
2006
14 000,-Kč
2005 566 000,-Kč
2004 193 000,-Kč
2003 946 000,-Kč
Souhrnně: 3 407 000,-Kč : 7 roků = 486 714,-Kč / rok
Je potřeba počítat s tím, že plán financování je spočten na
celý skupinový vodovod, tj. i na část, kterou vlastní město
Nový Jičín a která tvoří cca 18% hodnoty a podle toho bude
dělen i zůstatek na rezervním fondu. (Bude uzavřen dodatek
smlouvy s městem Nový Jičín.)
Dále je potřeba počítat s provedením nutných oprav a rekonstrukcí na vodovodu, dle seznamu, který zpracoval p. Jindra Kudělka. Na většinu těchto prací nebude možnost využití
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dotací, dle zjištění stavebního technika při účasti na semináři
k možnosti čerpání dotací do vodovodu na KÚ v Ostravě.
Navíc nás čeká vytyčování a zaměřování vodovodní a kanalizační sítě, neboť podle §27, odst.4) a §185, odst.2) zákona č.
183/2006 Stavební zákon je povinností vlastníka technické
infrastruktury provést do 1.1.2013 její geodetické zaměření
v systému JTSK. Tyto podklady pak musíme poskytnout do
výše uvedeného data úřadu územního plánování, což je v našem případě Městský úřad Nový Jičín.
Všechny tyto plánované akce na vodovodu budou finančně
náročné a pokud by si na ně obec nevytvořila potřebnou finanční rezervu, tak by je nadále hradila z rozpočtu obce, z peněz, které by mohly býti použity jinde.
Vedení obce děkuje panu Jindrovi Kudělkovi za dosavadní výbornou spolupráci a dlouholeté bezproblémové provozování obecního vodovodu.
Hlášení poruch, správa vodovodu:
Josef Kudělka, tel.: 721 358 797

Odpady
M a r t i n Re p ta , m í s to s ta r o s ta

Problematice nakládání s odpady jsme se na stránkách zpravodaje zaobírali již několikráte. Rád bych Vás seznámil s některými čísly za rok 2011, které se k odpadům vážou a provedl
jejich porovnání s roky předcházejícími.
V roce 2011 vynaložila obec na likvidaci odpadů celkovou
částku 1 011 940,- Kč. Z této částky činily náklady na vývoz popelnic od občanů 625 691,- Kč, náklady na odvoz bioodpadu
představují částku 82 600,- Kč, odvoz separovaného odpadu
částku 105 026,- Kč, odvoz objemného a nebezpečného odpadu 180 838,- Kč a ostatní náklady (nákup odpadových nádob
apod. 17 785,- Kč.)
Příjmy v roce 2011 v této oblasti dosáhly výše 904 166,- Kč.
Tato částka se skládá z poplatku za odpady od občanů ve
výši 743 824,- Kč, příjem za prodej popelnic ve výši 12 600,Kč, příjem od společnosti Ekokom za separovaný odpad činil
92 554,- Kč, příjem za odvoz starého železa byl ve výši 33 895,Kč a příjem dle smluv za odvoz od podnikatelů a přefakturace
odvozu kontejneru tvořil částku 21 293,- Kč. Rozdíl mezi náklady a příjmy tvoří částku 107 774,-Kč a průměrný náklad na
obyvatele obce byl 488,- Kč. Pro rok 2012 zůstává poplatek za
likvidaci odpadu v nezměněné výši tj. 450,- Kč/osobu.
V průběhu roku 2011 byla provedena cenová poptávka mezi
firmami provádějícími služby při nakládání s odpady. Na základě této poptávky rozhodlo zastupitelstvo obce na svém
8.zasedání v prosinci 2011 o vypovězení obstaravatelské
smlouvy se současným provozovatelem těchto služeb TS Nový
Jičín ke dni 30.3.2012 a o uzavření nové smlouvy s firmou Sita
CZ Valašské Meziříčí. Přechodem na nového dodavatele služeb
dojde k úspoře nákladů vynaložených z obecního rozpočtu a k
snížení, případě eliminaci rozdílu mezi náklady a příjmy.
Množství dle jednotlivých komodit v tunách
2011

2010

2009

2008

Komunál

296,02

316,05

317,34

317,06

Bioodpad

93,09

90,23

83,5

0

Plasty

8,46

12,85

9,05

11,58

Sklo

16,67

24,66

23,5

25,88
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Papír

4,95

6,71

11,23

7,5

Železo

7,24

2,41

18,11

5

Co hlavním problémem obce?

Náklady dle jednotlivých roků
2011

2010

2009

2008

Kč/občan

488

539

524

419

Celkem

10011940

1064475

999351

855279

Pozn. U roku 2011 není u množství komodit plasty, sklo a papír započítán IV.Q jehož výsledky ještě neznáme.
Obec pronajme byt 1+1 v „Domověnce“
Obec Hodslavice pronajme byt 1+1 v přízemí domu č.p.
213 (Domověnka), přednostně starší osobě. Byt je volný,
ihned k nastěhování.
Další informace a prohlídka bytu je možná po domluvě
na obecním úřadě, tel. 556 750 237. Žádosti se přijímají do
konce ledna na OÚ Hodslavice.

tranzitní doprava
špatná dopravní dostupnost
kriminalita, vandalismus
nedostatek pracovních příležitostí
málo nabídek pro volný čas
kvalita ovzduší
etnické menšiny
nedostatek služeb
čistota a vzhled obce
málo možností k bydlení
pasivita obyvatel

Ing. Jaroslav Ježek, předseda komise pro rozvoj, investice…

Přinášíme Vám první výsledky dotazníkové akce, která v naší
obci nedávno proběhla. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, a toto je první přiblížení výsledků. Z důvodu velkého
rozsahu zde uvádíme jen vybrané oblasti bez vašich návrhů,
připomínek a komentářů, které jste k daným problémům
uvedli. Kompletnější výsledky se budou postupně objevovat
na webu obce, v sekci „Dotazník - Rozvoj obce“. V únorovém
čísle se dozvíte více.
Dotazník odevzdalo, nebo na webových stránkách vyplnilo
celkem 199 lidí, z nichž 56% byly ženy, 41% muži a zbylí vyplňovatelé otázku nezodpověděli.
Věkové složení odpovídajících:
Věková skupina počet procent
15 - 25 let
25
13%
25 - 35 let
35
18%
35 - 45 let
39
20%
45 - 55 let
24
12%
55 - 65 let
40
20%
nad 65 let
33
17%
Jste celkově spokojeni se životem v obci?
ano

45

23%

spíše ano

94

47%

tak napůl

43

22%

spíše ne

5

3%

ne

2

1%

nevím

1

1%

76%
16%
34%
31%
18%
40%
0%
15%
14%
19%
39%

Odpovídající mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko,
takže součet procent vzrostl na více než 100 %.
Co by se mělo nejvíc zlepšit v okolí vašeho bydliště?
19

více zeleně

Výsledky dotazníkového šetření.

146
30
65
60
35
77
0		
29
27
37
75

10%

čistota a úklid

53

29%

bezpečnost

43

24%

více dětských hřišť

65

36%

více prostorů pro setkávání lidí

32

18%

lepší dopravní spojení

44

24%

jiná možnost

9

5%

nevím nebo nevidím problém

29

16%

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko,
takže součet procent vzrostl na více než 100 %.
Zveme Vás na veřejná setkání k této problematice, která
se budou konat 10. února v 18 hodin v hospodě na Dolním
konci a 17.února v 18 hodin na Fojtství.

Štěpánská zábava
Mgr. Alena Kulíšková

Už si moc ani nepamatujeme, kdy v Hodslavicích se sešli lidé
na Štěpánské. V roce oslav obce jsme chtěli některé tradice oživit. Proto pár členů obecního zastupitelstva spolu se členy FK
Hodslavice a dalšími nadšenci takovouto zábavu uskutečnili.
A nelitovali jsme. Přišlo 110 platících hostů, kteří se bavili,
tančili a zavzpomínali na léta dřívější při hlasitých tónech skupiny VAR. Snad nám zdraví dopřeje a také v příštím roce se na
další zábavě, třeba i v jiném termínu, sejdeme.

Vánoční koncert
Mgr. Alena Kulíšková

Uvítali byste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
určitě ano

39

20%

spíše ano

63

32%

spíše ne

36

18%

určitě ne

3

2%

nevím

31

16%
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Ten, kdo nechtěl skotačit při rockové a popové hudbě, mohl
při hudbě vážnější – vánoční- se „zastavit“ a vychutnat si koledy a skladby v podání pěveckého sdružení Ondráš a cimbálovky Pramínky. Při poslechu v nádherné atmosféře plného sálu
v našem společenském domě běhal až mráz po zádech.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné a všem, kteří přispěli, ze srdce děkujeme za zisk ve výši 5 005 korun. Hotovost
byla převedena na účet obecního úřadu jako příspěvek na další kulturní akce.
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Zprávičky z naší školičky
Dagmar Martiníková, vedoucí učitelka

Dne 5. prosince nás opět navštívil Mikuláš se svojí družinou.
Tentokrát si nás vyhledal ve společenském domě v Hodslavicích, kde jsme viděli představení Magic revue Kellner. Po skončení si děti písničkami přivolaly Mikuláše, čerta i anděla. Mikuláš přečetl dětem, co všechno je o nich napsáno v „Nebeské
knize hříchů“. Je nutno podotknout, že děti většinou chválil,
takže jim nakonec všem mohl rozdat balíčky s dobrotami. Děkujeme touto cestou obci Hodslavice za proplacení energií ve
společenském domě, maminkám i tatínkům z Klubu rodičů,
hlavně Renátě Býmové s celou rodinou - každý se něčím podílel , Míle Šebkové s manželem, Monice Mičulkové a Žanetě
Kudělkové. Snad se všichni dobře bavili a pochutnali si na výborném svařáčku, koláčcích a cukroví.

V předvánočním čase předvedly rodičům učitelky ze třídy
Kuřátek, co všechno se už děti naučily. Předvedly tanečky, hry
v angličtině a zazpívaly písničky. Podívat se přišla taky paní
ředitelka Martina Holubová a paní starostka Pavla Adamcová.
Na pátek 16. prosince jsme připravily pro děti z třídy Berušek
projektový den pod názvem „vánoční zvyky“. Děti si už celý týden přinášely dárečky pro své kamarády, ukládaly je do koše
a chodily se na ně dívat a přemýšlely nad tím, kdo si ten „jeho“
dáreček vylosuje. Chystali jsme si lodičky ze skořápek ořechů,
přemýšleli nad tím, v čem je asi budeme pouštět, ukazovali
jsme si různé druhy adventních věnců, prskavky, olovo na lití a
lístečky na losování. Vyráběli jsme vánoční stojánky. Konečně
nastal ten den, kdy se všechno mělo použít a splnit.
Ráno donesly ještě poslední děti své dárečky, paní učitelka
je označila číslem a přidala do už téměř plného koše s nazdostrana 7

benými balíčky. Rozsvítili jsme adventní věnec, zapálili si prskavky. K tomu jsme zazpívali koledu Půjdem spolu do Betléma
a přednesli básničku Vánoční stromeček. Pak děvčata házela
střevícem. Budeme chystat v příštím roce hodně svateb, protože více než polovině děvčat se střevíc otočil špičkou ke dveřím.
Potom nás čekal velký lavor s vodou( jak řekl jeden chlapec velký talíř) a v něm jsme pouštěli lodičky ze skořápek ořechů.
Děti se pozorně dívaly a byly zaujaté pohledem na plující svíčky. Pak nastalo lití olova. Pečlivě jsme prohlíželi, co nám ztuhlé
olovo připomíná. Jedno byla bota a druhé čepice. Ale nejvíc
jsme se těšili na losování dárků. Každý si postupně vylosoval

lísteček s číslem, další kamarád je v koši vyhledal a společně
si dáreček rozbalili. Nakonec měly všechny děti svůj dáreček,
se kterým si mohly pohrát. Akce to byla velice zdařilá, děti se
seznámily s vánočními zvyky a dárečkem udělaly radost sobě
i kamarádům . Paní učitelky děkují Šimonkovi za jeho krásné
andělíčky, které jim daroval.

Zprávičky ze školy
Martina Šmigurová

Humanitas
Pod tímto názvem pracuje společnost, která seznamuje děti s kulturou afrického kontinentu. Na naši školu zavítali
dva její zástupci v pondělí 5. prosince. Žáci nejprve zhlédli dokumentární film o Jihoafrické republice, který vyvolal diskusi
s řadou zajímavých otázek. Potom byly rozdány bubínky. Na
ty žáci doprovázeli zpěv písně, kterou se naučili. Vrcholem byl
tanec, kterého se postupně zúčastnily děti i učitelé. Na závěr si
děti mohly zakoupit různé upomínkové předměty.
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Tomáš Grussmann oceněn ve výtvarné soutěži
– Mgr. Renata Pernická
Žák 9. třídy Tomáš Grussmann byl počátkem prosince v Brně
oceněn ve výtvarné soutěži Cesta za dobrodružstvím, kde zaslal jednu ze svých graficky zpracovaných výtvarných prací. K
jeho úspěchu blahopřejeme.
Vánoce ve městě - Mgr. Gabriela Mičková, Mgr. Eva Hegarová,
Mgr. Heda Kučerová
Krásné chvíle před Vánocemi prožily děti 1., 2. a 3. třídy v pátek 9. prosince 2011. Navštívily Žerotínský zámek v Novém Jičíně na akci ,,Vánoce ve městě „. Čekalo je zdobení svíček, baněk,
tvořily vánoční přání a ozdoby z perliček. V zámecké kuchyni
si vyzkoušely zdobení perníků, vykrajování z těsta a stloukání
másla. Předvánoční atmosféru zakončily prohlídkou expozice
v 1. patře zámku. Domů si děti odvezly nejen vlastní výrobky,
ale i spoustu zážitků.

Kanaďanka ve výuce anglického jazyka
- Mgr. Renata Pernická
V pondělí 12. prosince 2011, jako jedna ze tří vybraných
novojičínských škol, jsme měli možnost v hodinách anglického jazyka slyšet vyprávění a vidět slide-show kanadské zpěvačky Laurenn Mann, která spolu se svým manželem cestuje
a koncertuje napříč celou Kanadou. Besedu v anglickém jazyce a ukázky písniček z koncertu nám zprostředkoval p. Bílý z
Nového Jičína, který s naší školou již delší dobu spolupracuje.
Žáci 8. a 9. třídy se tak nejen dozvěděli mnohé zajímavosti o
Kanadě, ale opět se mohli setkat s hovorovou angličtinou. Folkové písně této mladé zpěvačky si můžete i vy poslechnout
na: Lauren Mann and the Fairly Odd Folk http://www.youtube.
com/watch?v=QdxbGyB0__c a fotografie z besedy zhlédnout
na stránkách naší školy.
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Dětský vánoční jarmark v Novém Jičíně
– Mgr. Renata Pernická
Tato akce proběhla v rámci novojičínských vánočních trhů na
Masarykově náměstí poprvé a dle ohlasů byla velmi zdařilá.
Dětský vánoční jarmark byl velmi inspirativní. Dílka zhotovená
dětmi nejenže pohladila, ale také potěšila ty, kteří si je zakoupili. Mezi školská zařízení, které se na této předvánoční akci
prezentovaly, patřila i naše škola.

Volejbalový turnaj dvojic – Mgr. Alena Kulíšková
Od pátku 16. prosince se každé odpoledne konal v rámci volejbalového kroužku otevřený předvánoční turnaj dvojic.
V kategorii starších žáků se přihlásilo 8 dvojic a systémem hry
každý s každým se odehrálo celkem 28 utkání.
A jaké byly výsledky?
Pouze jednu remízu a šest vítězství uhráli Denis Mička a Tomáš Kučera a zvítězili.
Na druhém místě s jednou prohrou se umístil Dominik Mareš s Lukášem Hrdinou a třetí s lepším poměrem míčů skončily
překvapivě sedmačky – Bárbora Bartoňová a Markéta Kolečková.
Družstvům na pomyslném stupni vítězů gratulujeme.
Další pořadí bylo 4. Tereza Kudělková + Lucie Kolečková
5. Zuzana Kudělková a Gabriela Fojtíková
6. Tereza Pernická + Andrea Krumpolcová
7. Michaela Kovářová + Klára Vahalíková
8. Soňa Černochová + Nela Fenciková
V kategorii mladších žáků – spíše žákyň, své síly změřilo deset
děvčat v pěti družstvech. Na místě pátém se umístila dvojice
Tereza Marešová + Petra Bačková, na čtvrtém byla Viktorie Škustrana 8

tová s Kristýnou Čípovou, třetí Magdaléna Hutyrová a Míchaela Štamberská, na místě druhém byly už sedmačky Michaela
Kovářová s Klárou Vahalíkovou a zvítězila Bárbora Bartoňová a
Markéta Kolečková, které soutěžily i ve vyšší kategorii.
V kategorii smíšených družstev zvítězila dvojice Dominik Mareš + Nela Fencíková, druzí byli Lukáš Hrdina + (mladší žák) Lukáš Bartoň, třetí Denis Mička a Lucie Kolečková a poslední byl
Tomáš Kučera s Terezou Kudělkovou.
Všem začínajícím volejbalistům gratulujeme a přejeme rychlý výkonnostní růst.
Rebelové z gymplu
V pondělí 19. 12. jeli žáci 5. - 9. třídy do Nového Jičína, kde
se v DDM Fokus konalo představení Rebelové z gymplu. Celé
vystoupení připravili studenti novojičínského gymnázia. Muzikál byl velmi vtipný, studenti se vžili do svých rolí, a jak bylo
vidět, představení si užívali a sklidili tím nemalý úspěch. Žáci
naší školy byli vystoupením nadšeni a velmi se jim líbilo.
Radost ze života, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2012 přejí zaměstnanci ZŠ Fr. Palackého
Hodslavice.

Žádost o dar
Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy

V letošním roce oslaví Palackého pamětní škola v Hodslavicích 80. výročí založení. Naší snahou bude náklady spojené
s těmito oslavami, které považujeme za důležitou kulturní a
společenskou událost, částečně pokrýt z grantových programů. Možnosti v této oblasti jsou však omezené a nejisté, a proto jsme se rozhodli obrátit se i na Vás, rodiče, občany Hodslavic a firmy podnikající v Hodslavicích, s prosbou o poskytnutí
finančního daru, který by byl využit k pokrytí těchto nákladů
(např. tisk almanachu, pozvánky, kulturní vystoupení, zvelebení školních prostor atd.).
Dary můžete zasílat na účet školy: 1772521329/0800, s variabilním symbolem 1932
(ve zprávě pro příjemce uveďte jméno či název firmy), nebo
složit do pokladny přímo na ředitelství školy. Na požádání Vám
vystavíme darovací smlouvu.
Všem dárcům předem děkujeme a garantujeme, že finanční
prostředky budou použity pouze na výše uvedený účel.
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Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
Vás srdečně zve
na tradiční hasičský ples,
který se koná v sobotu 21.1.2012 od
19 hodin ve společenském domě.
K tanci a poslechu hraje duo Express.
Občerstvení a tombola zajištěno.
Na Vaší návštěvu se těší hodslavští hasiči.

Klub důchodců Hodslavice a ZO ČSCH Hodslavice
si vás dovolují pozvat na
S P O L E Č E N S K Ý P L E S,
který se koná v sobotu 28.1.2012
v 19 hodin ve společenském domě
v Hodslavicích.
K tanci a poslechu hraje ROPOS.
Občerstvení a tombola zajištěny
Vstupné 50 Kč
Ve 20,30 hod. vystoupení skupiny HOBA.
Na Vaši milou návštěvu se těší pořadatelé

Silvestrovský běh 2011
Mgr. Alena Kulíšková

Stává se již tradicí, že na Silvestra ráno se v některých rodinách v Hodslavicích nechystá večerní pohoštění, ale masírují
se lýtka, větrají plíce a připravuje se na start netradičního Silvestrovského běhu hodslavskými uličkámi.
V letošním 11. ročníku se běželo zdola nahoru – od restaurace U Lukiho po restauraci U Hubů a v 7 kategoriích poměřovalo síly 82 závodníků. V kategorií Benjamínků zvítězil Karlíček
Býma – Pepin (teda byl dovezen v kočárku maminkou Renatkou), druhého Kubíka Ondřejíka dovezl strejda a třetí po svých
doběhl Martin Matthissen. V kategorii Holek zvítězila Venda
Horáková před Janou Markovou a třetí Katkou Pavlíkovou.
Z Ogarů byl nejrychlejší Jakub Mikulák, druhý Matyáš Mička a
třetí Matěj Jandl. Ve starší dětské kategorii dívek Cérky zvítězila Pavlína Machová před Terkou Holubovou a třetí Terkou Kudělkovou a kategorii Pazúrů doběhl první Ondra Horák ve druhém nejrychlejším čase dne (dospělci, začněte trénovat) 6:06
minut, druhý byl Daniel Macho a třetí Dominik Mareš. V nejpočetnější kategorii mužů, ve které změřilo své síly 25 běžců, zvítězil Zdeněk Rýdl časem 5:56 min před Dominikem Bartoněm
6:16 a třetím Milanem Strnadelem 6:40.
Žen se letos sešlo 22 a zvítězila Martina Holubová ml. s časem 7:46 před Renatou Býmovou, která i s kočárkem dosáhla
času 8:12 a třetí Hanou Matthissovou s časem 10:12 min.
Náš běh se dostal i za hranice Hodslavic a v kategorii pozvaní
a přespolní zvítězila Dáša Pavlová s časem 7:24 minut a Michal
Sopuch časem 7:51 min.
Pořadí a další výsledky budou na stránkách www.hodslavice.
cz.
Děkujeme všem pořadatelům a hlavně sponzorům (Obecní
úřad Hodslavice, Tomáš Kresta, Petr a Hanka Hubovi, L. Jančálek, Roman Matalík, Jára Býma, Krkovička, Karel Ondráš, Josef
Býma, Kuželna bar, Vlastik Lipinský, Láďa Minář, Zdena Kramoliš, Sekáč, P.Melichařík, P.Bartoň, Olin Minář, Olda Sulovský, Č.8,
Lojza + Pavla Kolaříkovi, Aleš + Alena Kulíškovi, Michal HlouHODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

šek, FK Hodslavice, Řeznictví Jan Kučera, Parní pekárna Luboš
a Jan Býmovi, Restaurace u Hubů, Restaurace Na fojtství), bez
jejich podpory bychom nemohli běh uskutečnit.
Přejeme běžcům i všem ostatním sportovcům a jejich fanouškům a rodinným příslušníkům mnoho ve zdraví naběhaných kilometrů a sportovních úspěchů v roce 2012 .
SILVESTROVSKÝ BĚH HODSLAVSKÝMI ULIČKÁMI – 2011
Kateg. A
Benjamínci – kluci - holky

2

Pavla Kolaříková

12:10

6.

4

Zlata Harbulová

12:30

7.

5

Pavla Adamcová

12:34

8.

9

Miluška Marková

13:46

9.

12

Renata Kudělková

13:47

10.

8

Jana Čuberková

14:10

11.-12.

Start.
číslo
Jméno

98

Dáša Petáková

14:10

11.-12.

99

Zuzka Jandlová

14:29

13.

s Tomáškem

95

Lenka Bartoňová

16:32

14.

s Petříkem a
taťkou

11

Pavlína Pospíšilová

21:22

15.

s Tadeáškem

Čas

Pořadí

28

Karel Býma

8:12

1.

kočárek

Pozn.

35

Jakub Ondřejík

8:14

2.

kočárek

20

Martin Matthissen

10:12

3.

44

Adéla Kulíšková

10:40

4.

kočárek

42

René Vyhlídal

11:39

5.

kočárek

Naďa Čuberková + Zdenka Krestová +
Eliška Janská + Helena Pobořilová + Jana
Geryková

25

Pepíček Býma

12:20

6.

37

Tomáš Jandl

14:29

7.

Kategorie D

46

Petr Bartoň

16:32

8.

55

Zdeněk Rýdl

5:56

1.

24

Tadeáš Frýdl

21:20

9.

67

Dominik Bartoň

6:14

2.

17

Kateřina Koláčná

25:01

10.

62

Milan Strnadel

6:40

3.

88

Oly Kolařík
coby Emil Zátopek

7:01

4.

72

Jara Mikulák

7:25

5.

66

Tomáš Kyselý

7:51

6.

64

Marek Mička

7:32

7.

57

Tomáš Frýdl

8:10

8.

54

Jarda Ježek

8:34

9.

69

Petr Hub

8:36

10.

63

Pavel Kudělka

9:22

11.

Kategorie B

Holky

30

Vendulka Horáková

9:25

1.

16

Jana Marková

9:26

2.

39

Kateřina Pavlíková

11:42

3.

46

Barbora Bartoňová

11:48

4.

40

Veronika Pavlíková

11:49

5.

18

Barbora Koláčná

11:56

6.

Kategorie B

Ogaři

Jakub Mikulák

9:13

1.

70

Petr Mokroš

10:55

12.

32

Matyáš Mička

9:14

2.

73

Vladimír Kyselý

12:05

13.-14.

38

Matěj Jandl

10:20

3.

80.

Pavel Mach

12:05

13.-14.

21

Libor Kudělka

11:16

4.

58.

Pepin Býma

12:20

15.

19

Dominik Šimíček

11:20

5.

23

Broňa Marek

13:50

16.

43

Viktor Vyhlídal

11:38

6.

68

Milan Peták

14:10

17.

75

Petr Bartoň

16:32

18.

74

Zdeněk Geryk

16:55

19.

Cérky

33

Pavlína Machová

6:51

1.

26

Holubová Tereza

9:46

2.

27

Tereza Kudělková

9:48

3.

23

Karolína Kudělková

10:22

4.

Kategorie C

s Pepíčkem

s Petříkem
Doběhli v nepřehledném
chumlu „Košiláčů“

Tomáš Kresta + Lešek
Janský + Bohuš Pobořil
+ Milan Kořínek

Kategorie Pozvaní a přespolní

Pazúři

29

Horák Ondřej

6:06

1.

1

Dagmar Pavlová

34

Daniel Macho

6:10

2.

3

Barbora Pavlová

36

Dominik Mareš

6:21

3.

31

Denis Mička

7:15

4.

22

Lukáš Bartoň

7:34

5.

Kategorie D		

Doběhly v
nepřehledném
chumlu „Košilaček“

Muži

41

Kategorie C

+ fenka
Blondie

Ženy

52,
51

13

Martina Holubová ml.

7:46

1.

14

Renata Býmová

8:12

2.

s kočárkem

10

Hana Matthissová

10:12

3.

s Martínkem

97

Petra Pavlíková

11:16

4.-5.

94

Anna Býmová

11:16

4.-5.

HODSLAVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2012

65

Michal Sopuch
Jaromír Pavel
+ Petr Pavlík

7:24

1.
2.

7:51

1.

Běžel stejně
jako Emil
v kanadách
Doběhli v nepřehledném
chumlu „Košiláčů“

Na trase jsme zapomněli nebo se nám ztratili Petr Číp a Radka Kotasová (naštěstí se posléze našli).
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SPOLE Č E N S K Á K RO N I K A
Životní jubilea našich občanů v lednu 2012:
50 let Ivana Koláčková • Alena Matějovičová
Petr Mikuda • Vlastimil Lipinský • Oto Palacký
55 let Anna Macíčková
60 let Pavel Kudělka • Miloslav Rýdl • Pavla Janigová
Vlastimil Socha • Šárka Kunetková
65 let Zdeněk Palacký • Josef Kunetek
75 let Anna Kusková • Anna Hromádková
80 let Miluše Vaňková • Jiří Bartoň
50. výročí uzavření manželství Svatopluk a Ludmila Turkovi
Přejeme hodně zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
V prosinci jsme se rozloučili s Josefem Turkem,
Martou Matalíkovou a Ladislavem Tomanem.

autor: Denisa Bartoňová, 2.třída ZŠ
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